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  آنۀامريکا خواستار تسليم ايران است، نه مصالح
مذاکرات ايران .  نشدئی نھاالیجو ٢٠ جمھوری اسالمی ايران، در تاريخ ئ برنامه ھستھۀحل و فصل پيش بينی شد

اين . مبر موکول گرديدنو ٢۴به ) المان ۀاضافه پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد ب(» ١+۵«با 

 که در سطح وزيران خارجه در مذاکرات وين شرکت کرده بودند، پيشنھاد المان، انگليس، فرانسه و امريکاوقفه را 

 در مذاکرات وين حضور دليل اعزام معاونان خود، شخصاً ه  خارجی روسيه و چين بکه وزيران امور با اين. کردند

 مذاکرات در ۀ ماھ۴لحن اظھار نظرات پيرامون تأخير . نداشتند، اما با رضايت ايران به اين وقفه مخالفت نکردند

 جلسۀ طرفھا با ۀھمدر خوشبينانه ترين حالت، شايد، بتوان گفت که .  ايران متفاوت است ئی ھستهۀخصوص پروند

  .در مورد محل، تاريخ دقيق و قالب دور بعدی مذاکرات ھنوز توافق نشده است.  موافقت بکنندگستبعدی در ماه 

و بر يبعيد است که در سالگرد توافق ژن. له را فراھم آوردأ حل مسۀخودی خود نمی تواند زمينه  بمذاکراتتأخير در 

ی ايران را تنھا از طريق سياسی به ازای لغو ئ ھسته ۀ فصل برنام عمل مشترک طرفين، که حل وۀسر برنام

پايان بی . ر بنيادی در مواضع طرفين روی بدھدييتحريمھای بين المللی عليه جمھوری اسالمی تضمين می کرد، تغ

فق نبايد  چون سند از تاريخ امضای آن يک سال اعتبار دارد، توا- اول.  مذاکرات را ھم نمی توان منتفی دانستۀنتيج

روشن است، که مذاکرات ھم نمی تواند تا ابد ادامه يابد، چھار ماه باقی .  حاصل شود٢٠١۴مبر  نو٢۴ديرتر از 

، با اصرار بر بی اعتمادی »١+۵« شرکت کنندگان غربی مذاکرات -دوم. اعالم شده است» آخرين فرصت«مانده، 

رغم انجام شش ه ، جان کری بامريکا ۀوزير خارج. ی کنندبه ايران، خودشان در راه پيشرفت مذاکرات مانع ايجاد م

. ھمچنان اصرار می ورزد» تعھد ايران بر عدم توليد سالح اتمی«مبر سال گذشته، به ضرورت از نودور مذاکره 

تا پايان مھلت نقشه راه، ايران «: او گفت.  فرانک والتر اشتاين ماير اتخاذ کردالمان ۀموضع مشابھی را وزير خارج

 اروپا ھيچ توضيحی در مورد داليل ۀ و اتحاديامريکا. »ی خود را ثابت نمايدئايد ماھيت صلح آميز تحقيقات ھسته ب

  .بی اعتمادی خود به تھران نمی دھند

ت نمايندگی روسيه، با ھمتايان غربی موافق نيست و تأکيد أوزير امور خارجه و رئيس ھيسرگئی ريابکوف معاون 

ايرانيھا تمام مواردی را که متعھد .  بی وقفه رعايت می کنندءو را ھمه طرفھا از ھمان ابتدايژن راه ۀنقش«می کند که 

طور متفاوت ه وزير امور خارجی جمھوری اسالمی ايران نيز اوضاع را ب. »طور کامل اجرا می کننده شده اند، ب
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رات در مورد لغو تحريمھا عليه اختالف نظ«جواد ظريف اظھار داشت، که .  ارزيابی می کندامريکابا مقامات 

عنوان محور مرکزی ھمه روند مذاکرات باقی مانده است، ه  و ايران بامريکاچانه زنی . »تھران بسيار جدی است

رسميت شناخته شدن حق خود برای غنی ه  در صورت بنت بی سابقه به رژيم اسالمی، تھرادر عين دادن امتيازا

ه علی خامنه ای، رھبر دينی جمھوری اسالمی ايران ب. را در پايان راه می بيندسازی اورانيوم، لغو کامل تحريمھا 

ی، ئ فن آوری ھسته ۀمطالعات و تحقيقات ايران در عرص...«: طور محکم و پايدار از موضع خود دفاع می کند

موضع قاطعانه را اين . »ايران بايد برای مبارزه با دولتھای دشمن آماده باشد. تحت ھيچ شرايطی تعطيل نخواھد شد

    آتی اعالمجلسۀو در رابطه با تعويق » ١+۵«علی خامنه ای پس از شکست مذاکرات پيگير ايران با کشورھای 

  .کرد

.  و متحدانش از اين فرصت برای تشديد پارامترھای زدوبند نھائی استفاده کنندامريکابيجا نيست که ايران بيم دارد 

رب کافی نيست، زيرا تھران ضمن موافقت با نظارت شديد بين المللی بر که ھشدارھای تھران برای غ مثل اين

 خواستار آن است امريکا. ی خود، از حق مشروع خويش برای غنی سازی اورانيوم امتناع نمی کندئمؤسسات ھسته 

سات  تأسيۀيميائی خود موافقت کرد، با برچيدن ھمکمحو کامل تسليحات که ايران نيز درست مثل سوريه، که با 

 کنونی حق تھران برای توليد و غنی سازی ۀدر متن توافقنام. مرتبط با غنی سازی اورانيوم خود موافقت نمايد

با اين حال، غرب ترديد دارد که چنين نظارتی در شرايط  .، مورد تأئيد قرار گرفته است»تحت نظارت«اورانيم، اما 

تن با اين ارزيابی بنيامين ناتانياھو، نخست وزير اسرائيل در اين باره واشنگ.  ايران مؤثر واقع شودۀ بستۀجامع

 یرسميت بشناسد، به فاجعه اه ھر قراردادی که بخواھد حق ايران برای غنی سازی اورانيوم را ب«: موافق است

 ۀنبايد به رژيم آيت هللا ھا اجاز«:  ھشدار می دھدامريکاناتانياھو به . » و ديگران تبديل خواھد شدامريکابرای 

نظر می رسد اسرائيل دارای سالح اتمی، آن قدر که از رشد قدرت ه  ھم، بواقعاً . »دستيابی به سالح اتمی را داد

  .اقتصادی غيرقابل پيش بينی تھران پس از لغو تحريمھا می ھراسد، از بمبھای اتمی ايران نمی ترسد

 روسيه، سرگئی ريابکوف در اين باره ۀمعاون وزير خارج.  لغو تحريمھا مطرح نيستألۀبا اين حال، ھنوز مس

 اروپا در ارتباط با تعليق افزايش بار تحريمھا به اقداماتی ۀ و اتحاديامريکانمی توان انکار کرد که «: اظھار داشت

البته، از زمان شروع مذاکرات در پائيز سال گذشته، غرب از . »برای تخفيف برخی از اجزاء فشارھا دست زده اند

. قوت خود باقی ھستنده ديد عليه ايران خودداری کرده است، اما محدوديتھای قبلی ھمچنان باعمال تحريم ج

غرب باز ھم . سر می برنده تحريمھای نفتی ادامه دارد، بانکھای ايران در انزوا از نظام مالی بين المللی و غيره ب

 ايران در زمان اعمال تحريمھا را ۀود شداز دارائی ھای مسد) دالردو ميليارد و ھشتصد ميليون  (دالر ميليارد ٨.٢

 نيمی از حجم قبل از اعمال ۀ پولھای دريافتی ايران برای محاسبات نفت است، که تا کنون به انداز-اما اين. آزاد کرد

شده اند، که به ايران اجازه » مھربان«ئی ھا آنقدر امريکااينک . ممنوعيتھا برای واردات نفت از ايران نمی رسد

  . از حسابھای ميلياردی خود را برداشت نمايددالر ميليون ۵٠٠د ماھانه داده ان

 غيرمستقيم با نتايج ۀی ايران نيستند، و فقط رابطئ ھسته ۀغرب معتقد است که تحريمھا قادر به متوقف ساختن برنام

ھا دست ايران را کمک آنه تحريمھا چيز ديگری جز ابزار اعمال فشار و ديکتاتوری نيستند، که ب. مذاکرات دارند

ه  ب. در خاورميانه نياز داردامريکاژی ي، ايران حرف شنو و مدافع ستراتی ديگرواشنگتن به ايران کامالً . می بندند

راجع به تالشھای کاخ .  خليج فارس نام بردۀ منطقھایطور مشخص می توان از سوريه، عراق، افغانستان و کشور

ی ايران ئ ھسته ۀبرنام. و، می توان بدون کمترين اغراق سخن گفتسفيد برای ايجاد شکاف بين تھران و مسک

. ر رژيم اسالمی را از سرش بيرون نمی کندييوجه خيال تغ ھيچه ھمواره بدون ھيچ دليلی سياسی شده و واشنگتن ب
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ولت جديد  ايران به دۀئيھا سعی می کنند اعتماد جامعامريکااکنون ھم، با تعويق تصميمگيری پيرامون لغو تحريمھا، 

 او به بن بست، فرصتھای بيشتری را برای مخالفان ۀرھبری حسن روحانی را بشکنند و با راندن تيم مذاکره کننده ب

، نه تنھا اقتصاد ايران  ضمناً   و  سال است که ادامه دارد٣٠ئی بيش از امريکااين ديپلوماسی . داخلی او ايجاد کنند

  .ئيھا وارد می آوردامريکا خود می کند، حتی خسارات عظيمی به» فلج«را 

 تحريمھای اقتصادی عليه ايران و فرصتھای از ۀ در نتيجامريکا، اقتصاد امريکا - ملی ايرانۀطبق گزارش کميت

بر اساس .  زيان ديده استدالر ميليون ٣٠٠ ميليارد و ١٧۵ سال، ١٨ صادرات در طول ۀدست رفته در عرص

 امريکا واشنگتن که از لغو تحريمھا عليه ايران پشتيباتی می کند، اقتصاد برآورد اين ساختار غيرتجاری مستقر در

 ھزار ۵١ ساالنه از ٢٠١٢ تا ١٩٩۵ زمانی سالھای ۀئی به ايران، در دورامريکادر اثر ممنوعيت فروش کاالھای 

 ژورنال طور انحصاری در اختيار وال استريته اين مطالعات ب.  ھزار فرصت شغلی را از دست داده است۶۶تا 

کاخ سفيد برای تأثير گذاری حداکثری تحريمھا عليه تھران، ھميشه به ھمآھنگی با اروپا اصرار می . قرار گرفت

.  با جمھوری اسالمی ھم کم نيستامريکاخاطر حمايت از دشمنی ه ، ضرر و زيانھای اروپا بظاھراً . ورزيد

با اين حال، وزير .  زيان ھر دو طرف تمام می شودتحريمھای خفيف مؤثر واقع نمی گردد و تحريمھای سخت نيز به

صراحت اعالم ه دنبال او کری نيز به ب. ، جک ليو موظف است به حسابھای عمومی اتکاء نمايدامريکاخزانه داری 

اقتصاد « برای لغو تحريمھا عليه ايران عجله نخواھد کرد، زيرا تحريمھای اقتصادی عليه تھران، امريکاکرد، که 

در اين مورد نيز ھيچ چيز . »ابزار مؤثری در مذاکرات با تھران می باشد«و »  را در تنگنا قرار دادهاين کشور

اگر به مذاکره حاصر می شود، فقط از موضع قدرت، .  ديده نشدامريکاجديدی در فرھنگ سياست خارجی 

ور اوباما در خصوص پرھيز از  رئيس جمھۀ تبليغ شدتالشھای ديپلوماتيک وسيعاً . ديکتاتوری و تھديد حرف می زند

  . آنۀ خواستار تسليم ايران است نه مصالحامريکا: رو در روئی با تھران نيز روی ھمين پاشنه می چرخد
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